
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพุธท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุม ๑๔๒๓  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
............................................... 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก                           ประธานกรรมการ  
๒. นางศุภัคษา ศรีวิชัยล าพรรณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร กรรมการ 
๓. นางสุทินา พึ่งทอง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
๔. นางสาวโสภณา ส าราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๕. นายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวพาฝัน ป่ินทอง รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
๗. ว่าท่ีร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กรรมการ 
๘. ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๙. นางศิริลักษณ์ เสน่หา รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการฯ กรรมการ 
๑๐. นางนุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุพรรณี คงดีได้ รักษาราชการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน กรรมการ 
๑๒. นางศุภรากาญจน์ น้อยคง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๓. ผศ.ประเทือง สง่าจิตร หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. ผศ.ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง กรรมการ 
๑๕. นายบุญฤทธ์ิ โสมสร หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
๑๖. ผศ.ศศิธร ปรือทอง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. นางสวรรยา หาญวงษา หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ กรรมการ 
๑๘. ว่าท่ีร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. นายแมน ฟักทอง หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
๒๐. นางสาวโสภณา ส าราญ หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๒๑. นางสาวอาจารีย์ เกตุวิริยะกุล หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                     กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวจิราพร ค ามา หัวหน้างานสารบรรณ                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นางสาวกานต์ธีรา โพธ์ิปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์             ติดราชการ 
๒. นายทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู หัวหน้างานบริการ                                            ติดราชการ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และเลขานุการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

๑.  ในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  จังหวัดพิษณุโลกจะน าเร่ืองโครงการศูนย์ผลไม้สดเพื่อการ
ส่งออกเข้าช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการ  เพื่อพิจารณาน าเสนอในวาระต่อไป  และ  ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  
๒๕๖๒  จะน าโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ณ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

๒.  จังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้  มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม 
“กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
     ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก    
คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้ว     
     จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
 

 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  รับรองรายงานการประชุม   
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง(ถ้ามี)        
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ        
๔.๑  งานกองบริหารทรัพยากร   
       ๑.  จังหวัดพิษณุโลก  แจ้งให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการรายงานข้อมูลต่างๆ  ให้จังหวัดทราบต้องรายงาน
ให้จังหวัดทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด  หากไม่รายงานตามท่ีก าหนด  หรือการละเว้นถือว่ามีความผิด 
  ๒.  พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓  ยังไม่ผ่านสภา  และยังไม่มีการประกาศใช้  จึงต้อง
ปฏิบัติตามส านักงบประมาณ  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ไปพลางก่อน   
  ๓.  เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี  ของปี ๒๕๖๒  จังหวัดพิษณุโลกส่ังการไม่อยากให้เป็นเงินท่ีค้างท่อ                  
ให้เบิกจ่ายให้เสร็จ โดยจะขยายระยะเวลาให้หกเดือน  ซ่ึงของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ยังเหลืองบประมาณ
รายการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ท่ียังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 
  ๔.  การท า MOU เร่ืองผักปลอดสารพิษ  ท่ีต้องท าส่งโรงพยาบาล  ติดตามผลการด าเนินงาน 
ประธานที่ประชุม  แจ้งว่าของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบในเชิงวิชาการ  ไม่ได้
รับผิดชอบในส่วนของเร่ืองผักปลอดสารพิษ 
  ๕.  การท าหมันสุนัข  ประมาณ ๕๐  ตัว  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการท า
หมันให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซ่ึงเป็นงบประมาณของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และให้องค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ินสนับสนุนค่ายาและเวชภัณฑ์  
 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  รับทราบ 
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        ๔.๑.๑  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

๑. การประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับผู้อ านวยการกอง 
    มทร.ล้านนา  ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร

ระดับผู้อ านวยการกอง  ราย นางสุทินา พึ่งทอง  ไปน าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาหน่วยงานท่ีขอรับ
การประเมิน  ต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  ในวันเสาร์ท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ  มทร.ล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่  

๒. การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
    งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  กองบริหารงานบุคคล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ท่ี อว ๐๖๕๔.๑๘/ว ๑๕๖๓  ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  และหนังสือ ท่ี อว  ๐๖๕๔.๑๘/                 
ว ๑๕๙๔  ลงวันท่ี  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เร่ือง  ขอแจ้งแนวทางการเลือกต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ก าหนดลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  คร้ังท่ี ๑  ในวันท่ี ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๖๒ เฉพาะคณาจารย์ประจ า  (ส าหรับข้าราชการให้ใช้ผลการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังวันท่ี ๘ ตุลาคม  
๒๕๖๒)  และคร้ังท่ี  ๒ ในวันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐–๑๕.๐๐ น. จากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ  ณ  หน่วยเลือกต้ังท่ี   ๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 
 
ผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ดังนี ้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

ชื่อ-สกุล คณะ เขตจังหวัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ    เกตุช่ัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์   มัลลวงค์ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ      สินทวีวรกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 
นายนที                         สัมปุรณะพันธ์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการ 

ชื่อ-สกุล สังกัด เขตจังหวัด 
นายทินภัทร                    อุปราสิทธ์ิ กองบริหารงานบุคคล เชียงใหม่ 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
  ขยายเวลาลาศึกษาต่อ 
  กองบริหารงานบุคคล  มทร.ล้านนา  ส่งค าส่ัง มทร.ล้านนา เร่ือง อนุญาตให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ  ราย นายรัชตา มาอากาศ  มีก าหนด  ๑  ปี  ด้วยทุน
ส่วนตัว ทุนประเภท ๑ (ก) โดยได้ร้บเงินเดือนเต็ม  ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓   
 

งานทะเบียนประวัติ 
  จังหวัดพิษณุโลก แจ้งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติ ดังน้ี 

๑. ก าหนดให้วันจันทร์ท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 
อีก  ๑  วัน ในปี  ๒๕๖๒ 
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๒. ในกรณีท่ีหน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ าเป็นหรือราชการ 
ส าคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซ่ึงหากยกเลิกหรือเล่ือนไปจะเกิดความ
เสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ัน พิจารณาด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน 
 

-  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการขออนุญาต                 
ลาคลอดบุตร 
     ด้วยนางสาวลัดดา  พิกุนทอง  พนักงานฯ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ขออนุญาตลาคลอดบุตร
ระหว่างวันท่ี  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  รวม ๙๐ วัน และจะกลับมาทดลอง
ปฏิบัติราชการ ระหว่างวันท่ี  ๒  กุมภาพันธ์  - ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓    

 
งานวินัยและนิติการ 

๑. การต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
กองบริหารงานบุคคล   มทร.ล้านนา  รายงานผลการพิจารณา การต่อสัญญาจ้าง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๑.๑ นายสุภภณ  พลอยอ่ิม  และ นางสาวขวัญกมล รักปรางค์  มอบหมายให้                   

มทร.ล้านนา  พิษณุโลก ด าเนินการขยายเวลาต่อสัญญาจ้าง ๑ ปี โดยให้พนักงานฯ ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานทุก ๓ เดือน  เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด  ให้มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ  และน าผลงานเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองสัญญาจ้างฯ 
ประจ าคณะ/พื้นท่ี  หากมีผลงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้ต่อสัญญาจ้างระยะท่ี ๓  (๖ ปี) 

๑.๒ นางสาวศิริน  มหายศนันท์  ผลการพิจารณา  เห็นควรให้ส้ินสุดสัญญาจ้าง  ณ วันท่ี   
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  เน่ืองจากมีผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หากหน่วยงานยังมี
ความจ าเป็นต้องจ้างพนักงานฯ ให้ด าเนินการเสนอขอคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานฯ ตาม ข้อ  ๔ หากได้รับการพิจารณา 
พนักงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการของสัญญาจ้างระยะท่ี  ๑  (๓ ปี) 

๒. ขยายเวลาทดลองงาน 
      มทร.ล้านนา รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาราย ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพงษ์  แกมทับทิม  และมอบหมายให้ มทร.ล้านนา  พิษณุโลก ด าเนินการ
ต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา ๔ เดือน (ซ่ึงเข้าสู่ปีท่ี ๒ ระยะท่ี  ๒) โดยเร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๘ กันยายน - ๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

 
   มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 
 

๔.๑.๒  งานคลังและพัสดุ   
 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.  ผลการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 ๒.  รายงานรับ – รายจ่าย ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๓.  สรุปรายรับ – รายจ่ายงานฟาร์ม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๔.  รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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ประธานที่ประชุม  แจ้งบริษัท โกบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  น าเสนอบริการพิเศษส าหรับหน่วยงาน ในการ
เบิกสินค้าวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ได้ทันทีภายในวงเงินท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยไม่ต้องส ารองจ่ายเงินสดล่วงหน้า 
ฝากการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

 ๔.๑.๓  งานยุทธศาสตร์และแผน    
เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ   
๑.  แจ้งวงเงินงบประมาณค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และยานพาหนะ  ประจ าปีงบประมาณ                   

พ.ศ.๒๕๖๓   
     ๑.๑  วงเงินงบประมาณค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และยานพาหนะ 

ท่ี หน่วยงาน 
งบประมาณ 

แผ่นดิน รายได้ 
๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ๑๓๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ๒๗๗,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 
๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๙๒,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๔ กองบริหารทรัพยากร ๔๐,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ 
๕ กองการศึกษา ๓๕,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ 
๖ ส านักงานบริหาร ๗,๕๐๐ - 
 รวมทั้งสิ้น ๕๘๒,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ 

 

     ๑.๒  คณะท่ีด าเนินการขออนุมัติงบประมาณไปแล้ว (วงเงินจากบันทึกข้อความ) 
   คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
   งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน   ๑๕,๐๘๘  บาท 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   งบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๒๑,๔๗๔  บาท 
   งบประมาณเงินรายได้ จ านวน     ๔,๑๙๐  บาท 
   กองการศึกษา 

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน     ๒,๖๙๔  บาท 
๒.  แจ้งแนวทางการจัดท าค าเสนอของบประมาณค่าวัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ และ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓) 
      ๒.๑  คณะพื้นท่ี ประสานแนวทางการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาไปยังคณะ

ส่วนกลาง  มทร.ล้านนา 
 ๒.๒  รองคณบดี  แจ้งหัวหน้าสาขา/หลักสูตร จัดท าแบบเสนอโครงการ (ง.๙) แยกราย

หลักสูตร (ป.ตรี/ปวส.) 
 ๒.๓  หัวหน้าสาขา/หลักสูตร จัดท าแบบเสนอโครงการ (ง.๙)  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๓  และเอกสารประกอบ ดังน้ี 
 ๒.๓.๑  แบบเสนอโครงการ (ง.๙)  แยกหลักสูตร (ป.ตรี/ปวส.) 
 ๒.๓.๒  รายละเอียดค่าวัสดุการศึกษา แยกภาคเรียน (ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  และ 

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓)  วงเงินงบประมาณรวมท้ังโครงการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 ๒.๓.๓  ลงนามผู้บังคับบัญชาตามล าดับ รองคณบดีลงนามอนุมัติโครงการ  
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 ๒.๔  หัวหน้าส านักงานคณะ  รวบรวมแบบเสนอโครงการ (ง.๙) 
  ๒.๔.๑  จัดท าบันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
  ๒.๔.๒   แนบเอกสารการโอนงบประมาณจากกองคลัง มทร.ล้านนา  
  ๒.๔.๓  ด าเนินการตามกระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ส่งไปท่ี            

งานการเงินตรวจเอกสารตามกระบวนการต่อไป 
นางสวรรยา  หาญวงษา  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  สอบถามวิชา GE จะแบ่งบประมาณอย่างไร 
นางสาวสุพรรณี  คงดีได้  รักษาราชการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน  แจ้งในส่วนของวิชา GE      
จะโอนงบประมาณเป็นยอดเดียวให้แต่ละคณะ  และน ามาแบ่งตามโครงการ 
ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  สอบถามกลุ่มวิทย์พื้นฐาน ให้เขียนแยกโครงการอย่างไร 
นางสาวสุพรรณี  คงดีได้  รักษาราชการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน แจ้งโครงการท่ีสามารถแยก 
ปวส. และปริญญาตรีได้  ให้เขียนแยก   
นางสวรรยา  หาญวงษา  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  สอบถามหลักสูตรท่ีเป็นของหลักสูตร และหลักสูตรท่ี
เป็น GE จะต้องแยกหรือไม่ 
นางสาวสุพรรณี  คงดีได้  รักษาราชการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน  แจ้งให้แยกตามแหล่งเงินท่ีได้ 
นางสาวโสภณา  ส าราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ขอทราบนโยบายงบเบ้ียเล้ียง ยานพาหนะ               
ปีท่ีแล้วงบประมาณต่อหัว ๕,๕๐๐  บาท  แต่ปีงบประมาณน้ี ๕,๐๐๐ บาท  ท าไมแต่ละเขตพื้นท่ีไม่เหมือนกัน  
และสอบถามจากการท่ีให้ส ารวจรายช่ือผู้ท่ีจะไปพัฒนาตนเอง  อาจารย์ธานี  ศิริโฉม ท่ีไม่ได้ต่อสัญญา  ถ้ามี
แผนท่ีอาจารย์เรียนจบกลับมา  เช่น  อาจารย์อพิศรา  หงส์หิรัญ  สามารถขอโควตาแทนช่ืออาจารย์ธานี                 
ศิริโฉม ได้เลยหรือไม่ 
นางสาวสุพรรณี  คงดีได้  รักษาราชการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน  การจัดสรร ๕,๐๐๐ บาท 
หรือ ๕,๕๐๐ บาท  ยังไม่เป็นนโยบายท่ีชัดเจน  ข้ึนอยู่กับการจัดสรร  ในปีงบประมาณน้ี  ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการสรุปรายงานการประชุมให้จัดสรร ๕,๐๐๐  บาท  และจะได้ ๕,๕๐๐  บาท  ข้ึนอยู่กับผู้ช่วย
อธิการบดี พิษณุโลก  ในส่วนของรายช่ือ อาจารย์ธานี ศิริโฉม ท่ีหมดสัญญาจ้าง  สามารถท่ีจะเพิ่มช่ืออาจารย์ท่ี
ส าเร็จการศึกษากลับมาได้  แต่ต้องท าแผนงบประมาณไว้ล่วงหน้า  
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

๔.๒  งานกองการศึกษา   
 ๔.๒.๑ งานส่งเสริมวิชาการ  (ผู้อ านวยการกองการศึกษา แทน)  

 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
๑. งานส่งเสริมวิชาการ  ได้ส่งตารางสอนให้สาขาและหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ขอความอนุเคราะห์

คณะช่วยตรวจสอบรายละเอียดช่ัวโมงการสอนร่วมกับตารางเรียน 
๒. งานส่งเสริมวิชาการ  ได้ติดต่อโรงเรียนไว้หลายโรงเรียนในการหาตัวป้อนของมหาวิทยาลัย  จึงขอ

ความอนุเคราะห์อาจารย์แต่ละคณะท่ีไม่มีช่ัวโมงสอนขอเชิญไปร่วมแนะแนวหาตัวป้อน 
๓. แจ้งการสอบกลางภาค  วันท่ี ๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
๔. ขอให้อาจารย์กรอกข้อมูล มคอ.๓   
๕. วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  บริษัท ปตท.สผ. จะมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จ านวน 

๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐  บาท เป็นเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑  
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๖.  งานส่งเสริมวิชาการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ๑ : TCAS ๑ Portfolio ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓  
นางสาวพาฝัน  ปิ่นทอง  รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ แจ้งการรับสมัครรอบ ๑ : TCAS ๑ 
Portfolio ก าหนดการสมัครออนไลน์วันท่ี ๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ นักศึกษาไม่ต้องสอบข้อเขียน                    
สอบสัมภาษณ์  วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓  พร้อมย่ืน Portfolio ผ่านคณะกรรมการแต่ละคณะ  และประกาศ
ผลวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกต้องเข้าไปยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ  วันท่ี ๓๐ – ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓  
 

  มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 
  ๔.๒.๒  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
  กิจกรรมท่ีมีข้ึนของงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

๑. การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ คร้ังท่ี ๒๖  วันท่ี ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับถ้วยรางวัลกีฬาเปตองชาย และวอลเลย์บอลชาย 

๒. การประกวดดาวเดือนของสโมสรนักศึกษา  วันท่ี  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
๓. การแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา คร้ังท่ี ๓๕  ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒                    

ณ มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  นักศึกษา มทร.ล้านนา  พิษณุโลก   
๔.  การแข่งขันกีฬา ๙ ราชมงคล  ไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
 
มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

 ๔.๒.๓  งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  งานเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มี Admin หลัก  คือ                 
นายณัฎฐภัทร  มาแดง  ในแต่ละกองและคณะ  จะมีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ  หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ท่ีงานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประธานที่ประชุม  แจ้งในการดูแลรับผิดชอบห้องประชุม ๑ มอบงานวิทยบริการฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล
ห้อง การเตรียมอุปกรณ์ การเปิดห้องก่อนการประชุม และการปิดห้องหลังเลิกประชุม 
นางศิริลักษณ์  เสน่หา รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการฯ  แจ้งการขอใช้ห้องประชุมให้มี
การจองห้องประชุมในระบบ  เพื่อบันทึกการจองห้องไว้  และในการประชุมจะมีเจ้าหน้าท่ีเปิดห้องประชุมและ
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์  และจะรอดูแลความเรียบร้อยประมาณ ๑๕ นาทีในการประชุม  
นางสุทินา  พึ่งทอง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  แจ้งการปิดห้องประชุมท่ีผ่านมาจะมีเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคาร
ในการเปิดปิดห้องประชุม  ส่วนเร่ืองการเปิดปิดระบบจะมีเจ้าหน้าท่ีของงานวิทยบริการฯ  เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ 
ผศ.ประเทือง  สง่าจิตร  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์  ขอให้ช่วยแก้ไขระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเสีย ไม่สามารถใช้ได้ 
และขอย้ายจุดปล่อยสัญญาณ Wifi   
นางสาวโสภณา  ส าราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  แจ้งโปรเจคเตอร์ห้องประชุม B ช ารุด ภาพไม่
คมชัด 
นางศิริลักษณ์  เสน่หา  รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการฯ  แจ้งการซ่อมโปรเจคเตอร์ไม่
สามารถซ่อมได้  เน่ืองจากอายุการใช้งานนานมาก  แต่จะน าไปเขียนแผนในการขอครุภัณฑ์ต่อไป 



- ๘ - 
 

 ระบบอินเทอร์เน็ต  มี ๒ ระบบ  คือ ระบบ Wifi ท่ี มทร.ล้านนา จัดซ้ือให้  และ Wifi ท่ีเช่าสัญญาณ
จาก AIS ซ่ึงจะมีการซ่อมบ ารุงระบบปีละ ๒ คร้ัง  และการย้ายจุดสัญญาณจะสามารถย้ายได้ช่วงเดือนมกราคม 
และธันวาคม 
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

๕.๑  พิจารณาการจัดกิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจและความสามัคคี งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ 
       งานสวัสดิการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ก าหนดจัดกิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจ
และความสามัคคี งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๖๓  ในวันพุธท่ี ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
เป็นต้นไป  ณ  สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   โดยมีกิจกรรมดังน้ี 
 

เวลา กิจกรรม 
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ มี  ๕ ประเภทกีฬาได้แก่ 

-แชร์บอลหญิง 
-ฟุตบอล  ๗ คน 
-กีฬาพื้นบ้าน 
-เปตอง ทีม ๓ คน (ชาย – หญิง) 
-ตะกร้อ 

๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป งานส่งท้ายปีเก่า  - ต้อนรับปีใหม่   ๒๕๖๓ 
หมายเหตุ  
การแต่งกาย  :  ธีมคริสต์มาส 
                 :  เพื่อเป็นการรณรงค์ลดโลกร้อนขอความร่วมมือให้บุคลากรน าแก้วน้ ามาด้วย 

 

เสนอในที่ประชุมพิจารณา ขอความอนุเคราะห์อาหารและเคร่ืองด่ืม ร่วมสบทบในกิจกรรมดังนี้ 
คณะ / กอง รายการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 
หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออ ร์ เ ดิ ร์ฟ  ข้ า ว เ ก รี ย บ                
ถ่ัวทอด 

 

-  สาขาวิทยาศาสตร์ สมทบเงินกองกลาง  
-  สาขาพืชศาสตร์ น้ าผลไม้  
-  สาขาสัตวศาสตร์และประมง หมูย่าง  ๒  ตัว ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
-  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ข้าวสาร ๒๐๐ กิโลกรัม ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

เพื่อมอบให้แก่บุคลากรท่ีมาร่วมงาน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กระเพาะปลา สาขาศิลปศาสตร์  สนับสนุนผลไม้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาบ ข้าวเหนียว  
กองการศึกษา ลูกช้ินน่ึง   
กองบริหารทรัพยากร หม่าล่า ป้ิง – ย่าง  
ส านักงานบริหาร ไอศครีม  



- ๙ - 
 
   

  เน่ืองจากในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  มีบุคลากรบางส่วนไปร่วมงานแข่งขันกีฬา มทร.
ล้านนา คร้ังท่ี ๓๕  ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ณ มทร.ล้านนา เชียงราย จึงขอความคิดเห็นใน
การก าหนดวันจัดกิจกรรมฯ  อีกคร้ังหน่ึง 
นายบุญฤทธิ์  สโมสร  หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  แจ้งหากสามารถเล่ือนวันจัดกิจกรรมได้ อยากจะให้
เล่ือนวัน  และสาขาอุตสาหกรรมเกษตรจะมอบข้าวหอมมะลิจากหลักสูตรเคร่ืองจักรกลเกษตรท่ีปลูกไว้ เพื่อ
มอบให้กับบุคลากรท่ีมาร่วมงาน 
   

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  เล่ือนวันจัดกิจกรรมเป็นวันศุกร์ท่ี ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๒  และเปล่ียนธีมงานเป็นลูกทุ่ง 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
นางสาวโสภณา  ส าราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  สอบถามความคิดเห็นในการจัดงาน Open 
House  จะจัดต่อหรือไม่  เพื่อจะได้เตรียมงานไว้ล่วงหน้า  
ประธานที่ประชุม  เห็นควรให้มีการจัดงาน  
นางสวรรยา  หาญวงษา  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  เห็นด้วยในการจัดงาน และเตรียมงานไว้ล่วงหน้า  เพื่อ
จะได้ก าหนดธีมงานและงบประมาณ 
นายบุญฤทธิ์  สโมสร  หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  เห็นด้วยในการเตรียมงานได้ล่วงหน้า  เพื่อให้
โรงเรียนท่ีจะเข้าร่วมงานก าหนดไว้ในแผนงบประมาณได้  และการวางแผนไว้ล่วงหน้าจะท าให้การจัดงานดีข้ึน 
นางสุทินา  พึ่งทอง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เห็นด้วยกับการจัดงาน และเสนอให้จัดช่วงวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  เน่ืองจากแต่ละโรงเรียนจะมีงบประมาณในการน าเด็กไปวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
นางสวรรยา  หาญวงษา  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  เสนอควรก าหนดวันและช่วงเวลาในการจัดไว้ล่วงหน้า 
แบ่งกิจกรรมให้เหมาะสม และมีการวางแผนงานไว้ 
ว่าที่ร้อยตรีนิพล  โนนจุ้ย  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  เสนอในการจัดงาน อาจจะให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อให้
ได้นักเรียนท่ีเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  เสนอการจัดงาน ควรจะท าเป็นลักษณะเชิญเด็กเข้ามาร่วม
การแข่งขัน 
นายแมน  ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอการจัดกิจกรรมมีเพียง ๑ วัน  ท าให้ไม่สามารถ
มุ่งหวังเป้าได้มาก  ควรมีการจัดกิจกรรมประเภทน้ีท้ังปี  เช่น มีการพานักศึกษาไปเข้าค่ายวิศวกรรม เข้าค่าย
เกษตรเพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักมหาวิทยาลัยฯ มากข้ึน 
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 

(นางสาวจิราพร  ค ามา)     (นางสาวอาจารีย์  เกตุวิริยะกุล)  
   ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


